
Kungsgärdets småstugeförening   PROTOKOLL 

UPPSALA 

      2020-12-01 

Styrelsemöte 

 

Tid     2020-12-01 kl. 18:00 

Plats     Digitalt möte via Teams pga Covid-19 restriktioner 

Närvarande    Berndt Englund 

     Gunilla Wiese 

Gunnar Flodén 

     Michael Reineskog 

Anna Karin Belfrage 

     Margareta Svenningsson      

Sofie Lücke 

Ulf Edberg 

        

 

§ 1 Mötet öppnas   Mötet öppnades av ordförande Berndt.  

 

§ 2 Uppföljning medlemsavgift Berndt har kontrollerat betald medlemsavgift för de som 

deltog i Äppelmustningen. De tre som inte var medlemmar 

har nu betalat in medlemsavgift. 

 

§ 3 Avlutat kontrakt Canon Sammanfattning av prisjämförelse för egen Canon-

skrivare och tryckning av Småstugebladet på Tidtryck: 

 

Egen skrivare Canon: Hyra + kostnader för utskrifter, 

toner, både färg och svartvitt, samt papper blir ca 4050 

kr/år. Kostnad för installation är 900kr. 

Totalt för fyra år ca 4050 + 225 = 4275 kr/år.  

 

Tidtryck: 3922 kr/år. Dessutom får vi alla sidor i färg i 

snyggare papper, häftat och klart. 

Beslut: Vi förlänger inte avtalet med Canon. 

Uppsägningstiden går ut vid årsskiftet. Nästa tidning 

trycks på Tidtryck. 

 

§ 4 Tryckning Småstugebladet Se § 3. Vi kommer att använda Tidtryck för kommande 

tryckningar. Om behovet finns kan andra tryckerier 

anlitas. 

 

§ 5 Övriga tryckningar Styrelsen kommer att hantera övriga tryckningar på 

styrelsens privata skrivare. Då vi har både hemsida och 

Facebook-grupp kommer vi i framtiden kunna dra ner på 

antalet utskrifter. Eventuell ersättning för toner kommer att 

diskuteras vid ett senare möte. Ett antal 



inbetalningsblanketter för medlemsavgift kommer att 

tryckas på Canon-skrivaren innan avtalet går ut. 

 

§ 6 Aktiviteter hemsidan Berndt kommer att lägga upp föreningens genomförda 

aktiviteter under 2020 på hemsidan: Äppelmustning, 

solrostävling, plantering av lökar på Lecheplätten. 

 

§ 7 Julhälsning Gunnar har förberett julhälsningen som kommer att 

tryckas på Canon-skrivaren. Utdelning den 20 december. 

Berndt meddelar tid dagen före så att fler ur styrelsen kan 

ansluta. Gunilla bjuder på glögg i sin trädgård! 

 

§ 8 Årsmötet Enligt stadgarna ska årsmötet anordnas senast i mars.  

 Beslut: Då pandemin fortfarande pågår och situationen i 

vår är oviss kommer årsmötet att ske digitalt i mars. Vid 

utskick av kallelsen (senast 2 veckor och tidigast 4 veckor 

före mötet) ber vi medlemmar som önskar delta att 

meddela sin e-postadress. Förslaget på föredragshållaren, 

Michael Tjärnström, professor i meteorologi med stora 

kunskaper i klimatförändringar, tar vi upp till diskussion 

igen inför årsmötet 2022. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Michael_Tjernstr%C3%B6m 

  

 Inför mötet ska protokoll och andra möteshandlingar 

finnas tillgängliga på hemsidan. Berndt ordnar en särskilt 

mapp/undersida för årsmötet. 

 

§ 9 Föreningens ekonomi  Gunilla redogjorde för föreningens ekonomi.  

Sista Canon-fakturan, tre årsavgifter för webbhotellet 

(Alexander Tolfmans har legat ute med kostnaden) samt 

faktura för framkörning av musteriet har betalats. Tre 

medlemmar har tillkommit, vilket gör att 130 av 178 

fastigheter har betalat årsavgiften för 2020. Behållningen 

är 34360 kronor.  

 

§ 10 Hemsidan och Facebook Många i föreningen besöker och skriver inlägg på 

Facebooksidan. Inläggen har ofta över 100 visningar vilket 

tyder på att FB-sidan är en effektiv kanal för att nå ut med 

information. 

  

Berndt fyller på med information på hemsidan och ser 

gärna att någon mer hjälper till med det arbetet. 

Beslut: Inför kommande styrelsemöten ska alla ta en titt 

på hemsidan före mötet så att vi tillsammans kan diskutera 

eventuella uppdateringar. 

 

§ 11 Övriga frågor  Gunnar efterfrågar artiklar till tidningen. Gunilla föreslog 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Michael_Tjernstr%C3%B6m


att en notis om det skulle kunna läggas upp på Facebook-

sidan. 

 

 Anna Karin bad styrelsen att fundera på pandemisäkra 

aktiviteter som skulle kunna genomföras i vår. 

Förhoppningsvis kommer en säker Familjefest kunna 

anordnas under sen vår eller tidig höst.  

 

 Berndt kommer undersöka om Anders Allard, som har 

hållit i Stadsvandringar i Leches fotspår skulle kunna göra 

något liknande i våra kvarter (Kungsgärdet/Lassebygärde). 

 Sofie föreslog att vi skulle kunna anordna en aktivitet 

kopplad till byggnadsvård och områdets detaljplan. 

 

§ 12 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte bokades in den 16 februari 2021, kl.18 

via Teams (eller annat digitalt mötesverktyg).  

 

§ 13 Mötets avslutande Berndt förklarade mötet avslutat och sammanfattade att 

mötesformen funkade riktigt bra! Dock utan kaffe och 

fikabröd. 

 

 

Vid protokollet     Justeras    Justeras 

     

 

Anna Karin Belfrage   Berndt Englund   Michael Reineskog 

  


